
  دستمزد –بخش ششم 

  فصل هفدهم: تبديل ارزش نيروی کار و بهای آن به دستمزد

در جامعه بورژوائی مزد کارگر مانند بهای کار جلوه می کند. سرمايه ذاتا تحريف گر و وارونه پرداز است اما القاء 

مزد به عنوان بهای کار!! عظيم ترين دروغ و شالوده تمامی جعليات و باژگونه نمائيهای ديگر او است. آنچه در بازار 

پول قرار می گيرد کار نيست بلکه کارگر است. چيزی که کارگر می فروشد کاال مستقيما در برابر سرمايه دار يا دارنده 

کار نيست، نيروی کار اوست. هنگامی که کار به طور واقعی شروع می شود، کارگر صاحب کارش نيست که آن را به 

ارزش فروش رساند. کار جوهر و مقياس درون زيست ارزش است ولی خودش ارزشی ندارد. آنچه را که علم اقتصاد 

کار می نامد در واقع ارزش نيروی کار است که در شخصيت کارگر وجود دارد. کار فعليت يافتن نيروی کار است و 

تفاوتش با نيروی کار همانند تفاوت ميان کار ماشين و خود ماشين است. اما چرا ارزش و قيمت نيروی کار به شکل 

سياه جنايت آميزی است که از سرشت سرمايه می جوشد و تار  مسخ شده خود يعنی دستمزد در می آيد. اين همان ترفند

و پود شعور سرمايه دار، اقتصاددان بورژوا و ساير نمايندگان فکری اين نظام می شود تا آنان هم به نوبه خود، همين 

خته اند و ورا شعور مستولی توده کارگر سازند. به کارگران تزريق کنند که گويا راستی، راستی آنان کار خويش را فر

بهای آن را هم دريافت داشته اند!! گويا کل کار پرداخت شده است و هيچ کار پرداخت نشده ای وجود ندارد!! در شکلهای 

توليدی ماقبل سرمايه داری رعيت می دانست که چه حجم بيگاری برای ارباب زمين دار کرده است. زيرا زمان و مکان 

کرد کامال جدا بود. او فاش و عريان می ديد که کدام کار را اجباری و زير  اين بيگاری از کاری که برای خودش می

فشار سرنيزه ارباب انجام داده است و کدام بخش از رنج و مشقت و کار روزش متعلق به خود او می باشد، دهقان برای 

ويژه ای نبود. او با حواس چند درک ظالمانه بودن و جنايت آميزی بهره مالکانه فئودال نيازمند آگاهی، استعداد يا هوش 

گانه خود در می يافت که خودش کشته است، آب داده است، کار داشت را انجام داده و برداشت را به پايان آورده است، 

بر همين اساس پرداخت بهره مالکانه به اشراف فؤدال را جنايتی سترگ می ديد که عليه وی اعمال می گردد. در نظام 

ين هم عريان تر بود. برده حتی کاری را که برای خودش می کرد، بخشی از کار روزانه که صرف بردگی، ماجرا از ا

تأمين معيشتش می شد، به حساب کار برای برده دار دژخيم می گذاشت. فکر می کرد که تمامی کار را برای  برده دار 

  انجام داده است. 

مسخ، مقلوب و فريب آميز است. در اينجا کار بدون هيچ در نظام بشرستيز سرمايه داری موضوع از بنياد وارونه، 

اجرت، کار با اجرت به نظر می آيد و القاء می گردد!!، در آنجا، در شيوه های توليدی پيشين، مناسبات مالکيت کاری 

ت که را که بردگان برای خود انجام می دادند می پوشاند، در سرمايه داری حجم عظيم کار تمام رايگان برده مزدی اس

به شريرانه ترين و جنايت آميزترين شکلی انکار می شود. مبادله کار و سرمايه عين خريد و فروش هر کاالی ديگر 

تلقی می شود و اتفاق می افتد. خريدار مقداری پول می دهد و فروشنده جنسی غير از پول تسليم می کند. آنچه ظاهرا 

ه تو تسليم می کنی، تسليم می کنم برای اينکه تو انجام دهی، انجام رخ می دهد اين است: (تسليم می کنم از آن جهت ک

می دهم به اين سبب که تو تسليم می کنی و انجام می دهم برای آنکه تو انجام دهی) تا جائی که به کارگر بر می گردد 

ساعتی وی  8نه کار او از ظاهر فريبکارانه اين داد و ستد چنين برداشت می کند که گويا راستی، راستی، ارزش روزا

همان مزدی است که دريافت می دارد!! حال اگر اين مزد در پی تغيير بهای مايحتاج معيشتی يا تحت تأثير نوسانات 

عرضه و تقاضای نيروی کار، افزايش يا کاهش يابد، باز هم همين شکل تغيير يافته مزد را ارزش کل روزانه کار خود 

سرمايه به وی تزريق کرده است و شعورش را با آن معماری نموده است. از منظر می پندارد!!. تلقی و برداشتی که 



سرمايه دار نيز ماجرا دراين خالصه می گردد که کار هر چه بيشتر در مقابل پول هر چه کمتر به دست آرد، يا تفاوت 

  عظيم تر باشد. ميان قيمت نيروی کار و ارزشی که با مصرف کاالی نيروی کار، نصيب خود می سازد، هر چه 

دستمزد نقاب فريب بسيار وحشتناکی بر استثمار سبعانه کارگر توسط سرمايه، موحش ترين فريب سرمايه برای استتار 

جدائی فاجعه آميز کارگر از کار و پويه تعيين سرنوشت کار، توليد و زندگی خود است. پديده دستمزد کارگر را به ورطه 

ب انگيز می اندازد که گويا بايد صدر و ذيل پيکارش در افزايش سنار و سی شاهی اين تحجر، انجماد و مسخ شدگی رع

بهای افزونتر نيروی کار خالصه شود!!، گويا برده مزدی بودن تقدير زندگی اوست!!، فسيل شدن در دستمزد باعث آن 

و رابطه خريد و فروش می گردد که کارگر ريل جنگ جاری طبقاتی خود را به جای آنکه بر محور محو کار مزدی، مح

نيروی کار، محو طبقات و دولت، محو کامل سرمايه داری متمرکز سازد، به جای آينها، به افزايش و کاهش دستمزد قفل  

زند. اين عظيم ترين جنايت سرمايه عليه کارگر، عليه بشريت، عليه زندگی، آينده و شعور انسان است. اين همان جنايتی 

و چپ رفرميسم، در تحميل آن بر جنبش کارگری جهانی، نقش عصای دست بورژوازی را است که هر دو شکل راست 

ايفا نموده اند. کارگران دنيا بايد مبارزه برای مزد را با پيکار برای تسلط کامل جمعی و شورائی بر سرنوشت کار، توليد 

  و زندگی خويش جايگزين سازند.  

  فصل هجدهم: روزمزدی

تلف است و هر چه عمر سرمايه داری طويل تر می شود شمار اين شکلها کثيرتر می گردد!! دستمزد دارای شکلهای مخ

مزد در کنار دنيای تيره جادوگريهای فريبکارانه ای که باالتر گفتيم، به اين دروغ و ترفند شوم نيز آويزان است که گويا 

مدعای اين دعوی را هم، با آوار عظيم  يا حداقل، بهای واقعی نيروی کار کارگر است. سرمايه حتی راستی، راستی

فريب ها و نيرنگ ها آکنده است. نيروی کار، تنها دارائی، تنها ممر معاش و زندگی و يگانه کاالی قابل فروش کارگر 

است. کارگر وقتی نيروی کارش را می فروشد زير فشار قهر اقتصادی جنايت آميز سرمايه، جزء اليتجزائی از پيکره 

خود را به سرمايه دار مردارخوار واگذار می کند. جزئی که در تعبير درست زمينی خود هيچ گاه بر جسمی و فکری 

نمی گردد و بازتوليد نمی شود. اين ظاهر ماجرا است که کارگر با مزدش، با دريافت بهای مايحتاج اوليه معيشتی خود 

فقط تا آنجاست که او می تواند باز هم برای  نيروی کار از دست رفته را بازتوليد می کند، اما برد صحت اين سخن

سرمايه دار کار کند و سرمايه و سود توليد نمايد. اين تلقی صاحب سرمايه است که بهای بازتوليد نيروی کار را پرداخته 

د يبرای او بازتوليد نيروی کارش بايد با تضمين بازتول است اما از منظر کارگر موضوع چنين نيست و نمی تواند باشد.

مطمئن و بهينه کل عمرش همراه و همگن گردد. سوء تعبير نشود. در اينجا از انتظارات انسانی، راديکال، آگاه و ضد 

سرمايه داری کارگر صحبت نمی کنيم. اگر چنان بود امحاء کامل سرمايه داری کف خواسته ها و نقطه آغاز شاخ و 

خواست خودجوش کارگر زير آوار قهر اقتصادی و ساير  برگ کشيدن انتظارات واقعی می شد. از سرمايه داری و

سبعيت های اين نظام حرف می زنيم. در همين سياه دوزخ و درمحاسبه قيمت نيروی کار نيز اگر بناست اين بها واقعا 

پرداخت گردد، بايد بازتوليد عمر کارگر تضمين شود. پرداخت مزد ايام فراغت، تأمين کامل بهداشت، دارو، درمان، 

المتی، مرخصی ساالنه، آموزش تا باالترين سطوح، مستمری ازهمه لحاظ مکفی بازنشستگی، مراقبتهای ويژه دوران س

سالمندی يا از کار افتادگی، تفريح و ساير وجوه رفاه، همه و همه بايد ملحقات ناگسستنی هزينه اين بازتوليد به حساب 

داده ها باشد. در غير اين صورت و به ميزانی که ما به ازاء ارزشی  آيند. قيمت نيروی کار بايد ناظر بر محاسبه کل اين

است که آماج تهاجم و سالخی قرار گرفته است. قيمت نيروی کار برای  نيروی کاراين امکانات حذف شود، بهای واقعی 

وليد نيروی کارگر حتی در همين جهنم گند و دهشت سرمايه داری اين است و برهمين اساس مجرد دريافت بهای بازت



کاری که درفاصله زمانی معين در اختيار سرمايه دار قرار داده است به هيچ وجه بهای واقعی نيروی کار او نمی باشد. 

است. سرمايه داران از اين سالح به شيوه های گوناگون  کارگر نيروی کارگاهمزد، سالح سرمايه برای سالخی قيمت 

  بهره می گيرند. از جمله:

يکی از بدترين شکلهای پرداخت دستمزد است. مبنای تعيين مزد ساعتی محاسبه خارج قسمت مزد  مزد ساعتی -1

روزانه کارگر بر حاصل جمع ساعات کار رايج در يک روز است. اما سرمايه دار به محض يافتن فرصت دست به 

هی درجه ممکن تقليل می دهد. تطويل روزانه کار می زند. او در همين راستا بهای مربوط به يک ساعت کار را تا منت

تومان بود پس از تطويل، بسته به طول زمانی که اضافه شده است، آن را  40000اگر پيش تر مزد ساعتی کارگر مثال 

تومان يا حتی کمتر پائين می آورد. در شرايط روز دنيای سرمايه داری، مزد ساعتی،  يک راهکار مهم  30000تا 

پرداخت يک بخش قابل توجه از همان مزدهای سالخی شده است. بخشی که صاحبان سرمايه سرمايه داران برای فرار از 

مصادره می کنند تا در صورت اجبار و فشار سنگين مبارزات کارگران آن را به عنوان عطای سرمايه!! زير نام اين يا 

  کار می کنند، مسترد نمی نمايند.   آن بيمه پرداخت نمايند. سرمايه داران اين بخش دستمزد را به کارگرانی که ساعتی 

رقابت ميان کارگران سالح سهمگينی است که سرمايه تاريخا برای تنزل بی مهار بهای زمانی نيروی کار به قلب  - 2

زندگی توده کارگر شليک کرده است. هر چه بر جمعيت بيکاران جامعه افزوده شود، هر چه چشم انداز اشتغال کارگران 

نان زير فشار قهر اقتصادی سرمايه، مجبور به فروش ارزان تر و شبه رايگان تر نيروی کار خود تيره تر گردد، آ

خواهند شد. بليه ای که همواره و همه جا طبقه کارگر جهانی را در کالف خود پيچيده است و از دستيابی به حداقل بهای 

  نيروی کار باز داشته است. 

کار، کاهش مستمر بخش متغير خود در مقابل بخش ثابت و توليد حداکثر توسط  سرمايه با افزايش بی وقفه بارآوری - 3

کمترين شمار کارگران، تا هر کجا که بتواند نياز خود به نيروی کار را کاهش می دهد. رخدادی که رقابت برای يافتن 

ن دست سرمايه داران را برای کار را ميان توده های کارگر باز هم شديدتر، کوبنده تر و فاجعه بارتر می سازد و همزما

  تنزل سهمناک تر مزدهای ساعتی بيش از پيش باز می کند.

با تشديد فزاينده رقابت کارگران برای فروش نيروی کار، صاحبان سرمايه در نهايت درندگی شروع به تطويل  – 4

  افزون تر روزانه کار می کنند و از اين طريق بازهم گاهمزد توده کارگر را سالخی کرده و تنزل می دهند. 

سر توزيع اضافه ارزش ها نيز سالح آنها برای از رقابت ميان کارگران که بگذريم حتی رقابت سرمايه داران بر  – 5

قتل عام مزد زمانی کارگر است. بخشی از طبقه سرمايه دار که به دليل حجم کمتر سرمايه يا مجموع مؤلفه های تشکيل 

دهنده شرايط ارزش افزائی سرمايه قادر به رقابت با شرکا و حريفان طبقاتی خود نيست، راه دستيابی به اضافه ارزش 

ه تر و را در طوالنی کردن هر چه بيشتر روزانه کار يا فرسودن سهمگين تر کارگران در حين کار می بيند. اين انبو

  امر به نوبه خود مزد هر ساعت يا هر روز توده کارگر را دچار کاهش شديد می سازد. 

  فصل نوزدهم: کار مزد

نيست اما القاء می کند که گويا ارزش مصرف فروخته کار مزد سوای شکل تغيير يافته مزد ساعتی يا گاهمزد، چيز ديگر 

شده توسط کارگر نه کارکرد نيروی کار زنده، بلکه چيزی جدا از وی يعنی کار مجسم در محصول است. در همين راستا 

القاء می نمايد که گويا بهای نيروی کار نه با فرمول زمانی ارزش روزانه نيروی کار تقسيم بر ساعات کار يک روز، 

لکه بر اساس مهارت توليد کننده تعيين می گردد. کارمزد يکی از مؤثرترين سالحهای سرمايه برای کاهش بهای نيروی ب

 کار و سودجوئی افزون تر سرمايه دار است. چرا چنين است؟ فقط به چند نکته زير اشاره می کنيم. 



دی سرمايه يگانه شالوده هر دو فرم دستمزد را کارمزد هم مثل گاهمزد فاقد هر گونه معيارعقالنی است. قهر اقتصا -1

تعيين می کند. مزد قطعه ای بيانگر هيچ رابطه ارزشی مستقيمی هم نيست. کاری که کارگر صرف کرده فقط با شمار 

قطعاتی که توليد نموده سنجيده می شود. در مزد زمانی کار مصرف شده با زمان انجامش اندازه گيری می شد، اما در 

  ط کميت محصول توليد شده در مدت معين است که مالک محاسبه قرار می گيرد. اينجا فق

در کارمزد کيفيت کار از طريق وارسی محصول توسط سرمايه دار داوری می شود و صاحب سرمايه می تواند  – 2

افی کارگر ر اضحداکثر فشار را برای باال بردن هر چه بيشتر کيفيت توليدات بر کارگر وارد سازد. روندی که کفه کا

  را به زيان کار الزم او هر چه بيشتر سنگين می کند. 

کارمزد معيار دقيقی برای محاسبه شدت کار فراهم می نمايد. زمان کاری که برای توليد واحد معينی از کاال مصرف  – 3

ان کار اجتماعا الزم می شود يگانه مدت کار الزم اجتماعی محسوب می گردد و بهائی که به آن تعلق می گيرد بهای زم

ساعت برآورد می شود و همين امر سالح  2توليد آن واحد است. به طور مثال زمان دوخت و آماده سازی يک کت 

دست سرمايه دار در کنار همه سالحهای ديگر برای سالخی بهای نيروی کار کارگر می شود. او ميزان مزد را با رجوع 

، کارگران فاقد اين سطح را از کار محروم می سازد و بهای نيروکارشان را تا به اين سطح بارآوری کار تعيين می کند

  هر کجا که بتواند تنزل می دهد. 

در اينجا شکل دستمزد، خودش پليس پروسه کار است. کارگر مجبور است تمامی توان خود را برای ارتقاء هر چه  - 4

ل آنچه نياز افزايش سود است به کار گيرد. امری که سرمايه دار بيشتر کيفيت کار، توليد انبوه تر در زمان کوتاه تر و ک

را از نياز به جاسوس و مراقب و مأمور کنترل کارگر معاف می کند.  از اين مهم تر شالوده بهره گيری سرمايه از کار 

وار و تحکيم است خانگی زنان و کودکان کارگر، استثمار رعب آنگيز اين بخش طبقه کارگر و تشديد استثمار کل طبقه را

می کند. به سرمايه داران امکان می دهد تا بيشترين صرفه جوئی را در ساختن کارگاه، هزينه حمل و نقل، آب و برق، 

  اياب و ذهاب کارگران و ساير هزينه های توليد بنمايند و از اين طريق حجم سود را باال ببرند.

 گفته شد پايه گذار يک سيستم ديگر تشديد انفجارآميز استثمار کارمزد با توجه به مشخصاتی که در چند سطر باال – 5

نيروی کار می گردد. اين سيستم دارای دو شکل اساسی است. شکل نخست مبتنی بر دخالت دالالن و عناصر انگلی به 

د را از عنوان حلقه واسط ميان سرمايه دار و کارگر است. دالالنی که هزينه ای برای صاحب سرمايه ندارند، سود خو

طريق سالخی مزد کارگران فراهم می سازند، سرمايه دار را از تحمل پاره ای هزينه ها معاف می کنند و باالخره خطر 

اعتراض کارگران را هم از سر سرمايه دور می نمايند. اين همان الگوئی است که زمانی در انگليس به سيستم رمق 

د گفتگو، توسل سرمايه دار به عقد قرارداد با برخی کارگران توانا، کشی موسوم بود. شکل دوم ايفای نقش سيستم مور

در مراکز مختلف کار به ويژه کارگاههای کوچک، معادن و نوع اينها است. او برای توليد حجم دلخواه قطعات کاال با 

  خويش می سازد. اين افراد وارد معامله می شود و از اين طريق عده ای کارگر را عامل تشديد استثمار همزنجيران 

سيستم کارمزد روند انحالل، انجماد و مسخ شدگی کارگر در پروسه ارزش افزائی سرمايه و خدمت او به افزايش  – 6

هر چه انبوه تر سود سرمايه داران را به گونه ای فاحش تقويت و تشديد می کند. کارگر را به اين ورطه می اندازد که 

افزايش شدت کارش و توليد انبوه تر، به زندگی بهتری دست خواهد يافت!! تصوری گويا با فرسايش هر چه بيشتر خود، 

  که عميقا واهی و باژگونه است. او فقط خود را سريع تر هالک می کند تا سرمايه را فربه تر و باز هم فربه تر سازد. 

ی گردد اما در کارمزد از يک در مزد زمانی سوای موارد استثنا، برای نوع معينی از کار، مزد واحدی پرداخت م -7

سو بهای مدت کار را با مقدار معين محصول مثال دو ساعت برای يک کت می سنجند و از سوی ديگر مزد روزانه 

تابعی از تفاوت های فردی ميان کارگران می گردد. هر کارگری منوط به درجه مهارت، توانائی و نوع اينها مزدی 



مری که به نوبه خود رقابت ميان کارگران را خرد کننده تر می سازد و در همين متفاوت با کارگر ديگر می گيرد. ا

  راستا متوسط مزدها را تنزل می دهد. 

با توجه به همه نکات باال کارمزد مناسب ترين شيوه پرداخت دستمزد برای صاحبان سرمايه است. درست به همين  – 8

وره های اين تاريخ سياه، همواره در وسيع ترين سطح مورد استفاده دليل است که در تمامی تاريخ سرمايه داری و همه د

  سرمايه داران بوده است. 

 فصل بيستم: تفاوت دستمزدها در جوامع مختلف

اگر دستمزد سوای بهای مايحتاج معيشتی الزم برای بازتوليد نيروی کار مورد نياز سرمايه در فاصله زمانی معين، هيچ 

چيز ديگر نيست، پس مبنای تفاوت ميان مزد کارگران در ممالک مختلف دنيا را هم بايد در تفاوت بهای اين احتياجات 

مايحتاج معيشتی کارگر در دوره های مختلف و جوامع متفاوت الگوی  جستجو نمود، اما اين جمله بيان کل ماجرا نيست.

واحدی ندارد. تنوع احتياجات عين هم نيست، هزينه تأمين آنها نيز يکسان نمی باشد. در صدر تمامی اينها چگونگی 

اج و قيمت توازن قوای ميان طبقه کارگر و طبقه سرمايه دار است که حرف نهائی را می زند و داربست واقعی مايحت

نيروی کار را مشخص می سازد. ميانگين شدت کار در کشورهای مختلف متفاوت می باشد، در هر جامعه، کار با شدت 

پائين تر از حد ميانگين، کار فاقد کيفيت متعارف محسوب می شود و زمانی که برای توليد کاالی معين نياز دارد بيشتر 

  ند. اهميتلمللی تا جائی که به تفاوت مزدها مربوط می شود، نکات زير قابل از زمان الزم اجتماعی است. در سطح بين ا

کار بارآورتر يک کشور تا زمانی که اين کشور زير فشار رقابت درون بازار جهانی قيمت کاالهايش را به سطح  – 1

  ارزش واقعی تنزل نداده است کار با شدت باالتر به حساب می ايد. 

ه توليد سرمايه داری در يک کشور بارآوری و ميانگين شدت کار، از سطح بين المللی باالتر به موازات توسعه شيو – 2

می رود. بر همين مبنی مقادير مختلف کاالهای همنوع که در جوامع گوناگون با زمان کار برابر توليد می شوند دارای 

ر قيمتهای متفاوت يا مبالغ پولی دارای مقادير ارزشی بين المللی نابرابری می شوند. مقادير ارزشی متفاوتی که د

ارزش نسبی پول کشوری که در سطح پيشرفته تر  -ارزشهای بين المللی متفاوت بيان می گردند. در همين راستا اوال

مزد اسمی يا قيمت نيروی کار کشور نخست باالتر  –قرار دارد، کمتر از جامعه فاقد اين سطح پيشرفت می شود. ثانيا 

خواهد بود. اينکه آيا اين حکم در مورد دستمزدهای واقعی يعنی مايحتاج معيشتی و وسائل زندگی که در از کشور دوم 

  اختيار کارگر قرار می گيرد هم صدق می کند، پاسخ به هيچ وجه قابل تأييد نيست.

 معه ای افزون گردد،اقتصاد سياسی همه توان خود را به کار گرفته است تا القاء کند که هر چه بارآوری کار در جا – 3

به همان ميزان دستمزد هم رشد می کند!!. اين ادعا از همه لحاظ واهی و دروغ است اما مشکل آن به هيچ وجه در دروغ 

بودنش خالصه نمی گردد. اقتصادددانان بورژوا با پيش کشيدن اين دروغ بر روی حقايق اساسی مربوط به تشديد مستمرا 

جهانی توسط سرمايه بين المللی پرده می اندازند. اين موضوع نيازمند يک واکاوی مارکسی  فزاينده استثمار طبقه کارگر

دقيق و ريشه جو است. مقدم بر هرچيز سطح دستمزدها هيچ ربطی به درجه بارآوری کار ندارد. در هيچ کجای جهان، 

زان مزد کارگران دفتر و دستک در هيچ دوره تاريخ، هيچ قشر بورژوازی يا هيچ دولت سرمايه داری برای تعيين مي

محاسبه بارآوری کار را پهن نکرده است، يا به دليل مشاهده  طغيان سيل آسای سودهايش راه افزايش دستمزدها را پيش 

نگرفته است!!! اگر کارگران اينجا و آنجا موفق به حصول ريالی افزايش مزد شده اند. اين افزايش را صرفا با قدرت 

رمايه و دولت تحميل کرده اند. اگر کارگران يک کشور به رغم مبارزه کمتر، دستمزدی باالتر از پيکار بر صاحيان س



همزنجيران خود در کشور ديگر می گيرند، باز هم ريشه واقعی ماجرا نه در بارآوری بيشتر کار، که در محاسبات ويژه 

  بورژوازی پيرامون مخاطرات حال و آتی جنبش کارگری بايد جست. 

مارکس در مقايسه دو کشور دارای سطوح متفاوت توسعه سرمايه داری تصريح می کند که ارزش نسبی پول جامعه  – 4

پيشرفته تر از جامعه کمتر پيشرفته پائين تر است. متوسط باالتر بارآوری کار سبب می شود که کارگر کشور نخست در 

ايد، ارزش کاال توسط کار اجتماعا الزم متبلور در آن طول زمان معين، محصولی بيشتر از کارگر کشور دوم توليد نم

تعيين می شود. قيمت بيان پولی ارزش است و پول سوای وسيله ای برای بيان ارزش چيزی ديگر نيست. نقطه عزيمت 

مارکس اينجا است، نکته مهم ديگر بازشناسی مارکسی اين مؤلفه ها در شرايط تاريخی روز است. هر چه زمان گذشته، 

رش جهانی رابطه خريد و فروش نيروی کار انفجارآميزتر گرديده است، چرخه توليد سرمايه داری جوامع مختلف گست

در هم ادغام شده است، سرمايه اجتماعی کشورها فشار تقسيم کار جهانی سرمايه داری را سهمگين تر بر روند ارزش 

انين رقابت، قيمت توليدی، پويه تعيين نرخ سود عمومی افزائی خود سنگين ديده اند. تبعيت سرمايه داری کشورها از قو

و باالخره، چگونگی توزيع اضافه ارزش های حاصل استثمار طبقه کارگر دنيا ميان بخش های مختلف سرمايه جهانی 

دستخوش تحوالت بزرگ شده است. شرائطی پديد آمده که سهم عظيمی از زمان کار الزم اجتماعی بخشی از دنيا توسط 

ه های بخش ديگر جذب می شود. رخدادی که طبقه سرمايه دار بخش نخست را آماده سازماندهی رعب انگيزترين سرماي

تعرضات عليه بهای نيروی کار، سطح معاش و هر نفس کشيدن اعتراضی توده های کارگر می کند. در همان حال به 

ر به برخی عقب نشينی های فريبکارانه بورژوازی بخش دوم امکان می دهد که در مقابل موج مبارزات توده کارگ

تاکتيکی دست زند. به کارگران اين کشورها نيز فرصت می دهد تا از مبارزاتشان برای تحميل مطالبات معيشتی و 

  امکانات رفاهی بهره برداری افزون تر بنمايند.  

ک مثال داری نيز تأثير می گذارد. يمؤلفه های باال بر روی ارزش نسبی پول جامعه پيشرفته تر و کمتر پيشرفته سرمايه 

ساده بياوريم. دو جامعه جداگانه با دو سطح متفاوت درجه بارآوری کار را در نظر آريم. هر دو جامعه در طول هر سال 

ميليون ساعت و در  10يک ميليون خودرو سواری توليد می کنند. در توليد خودروهای جامعه دارای کار بارآورتر، 

ميليون ساعت زمان کار اجتماعا الزم مصرف گرديده است. اگر کل اين توليدات با ارزش واقعی  30مورد جامعه دوم 

ميليارد دالر و کشور دوم  20خود به فروش رسند ارزش محصول ساالنه صنعت خودروسازی کشور اول به طور مثال 

د. به رقابت می پردازند. قيمت توليدی ميليارد دالر خواهد بود. اما صاحبان اتوموبيل سازيها وارد بازار می شون 60

خوردوها زير فشار رقابت تعيين می گردد. اين قيمت به گونه ای است که صعنت اتوموبيل سازی جامعه کمتر پيشرفته 

به طور مثال معادل يک ميليون و نيم ساعت کار اجتماعا الزم انجام شده توسط کارگران حوزه خود را از دست می دهد 

وسازی جامعه پيشرفته تر عين اين مقدار زمان کار اجتماعا الزم را به سوی خود جذب می کند. به اين و صنايع خودر

ميليارد  30ميليارد به  60ميليارد دالر ترقی و جامعه دوم از  50ميليارد به  20ترتيب ارزش توليدات کشور اول از 

  قرار می دهد. تنزل می کند. اين واقعه ارزش پول اين جوامع را هم تحت تأثير 

  

  ناصر پايدار 

 


